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Förvaltn i ngsberättelse
Allmänt om verksamheten
Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) är en arbetsgivarorganisation som är specialiserad
på arbetsgivarfrågor för gruvföretag, mineral- och metaliproducenter i Sverige.
All operativ verksamhet, inklusive förhandlingsverksamheten, har under 2014 bedrivits
genom det delägda servicebolaget lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB.

På ett extra förbundsmöte i Gruvornas Arbetsgivareförbund den 28 november 2014 beslutades
att, tillsammans med övriga parter som ingår i lndustriarbetsgivarnas samverkansavtal, bilda
en ny förening, Föreningen lndustriarbetsgivarna. Föreningen lndustriarbetsgivarna, som kommer
vara en renodlad arbetsgivarorganisation, kommer från och med 1juli 2015 att vara medlem i
Svenskt Näringsliv och vara den part som ingår kollektivavtal för Gruvornas Arbetsgivareförbunds
medlemsföretags räkning. På det extra mötet beslutades därför om stadgeändringar i Gruvornas
Arbetsgivareförbund för att den nybildade föreningen lndustriarbetsgivarna ska kunna bli
verksamt vid halvårsskiftet 2015. På ordinarie förbundsmöte i maj 2015 kommer det andra beslutet
som avses bekräfta stadgeändringarna att behandlas.
Verksamheten 2014
Under 2014 har rådgivning och förhandlingsstöd lämnats till medlemsföretagen inom expertområdena arbetsrätt, lönebildning, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och arbetstid.
Rådgivn ingen syftar till att stötta medlemsföretagen sin verksamhet och därigenom
bidra till branschens konkurrenskraft. Arbetet med att utveckla kollektivavtalen drivs
genom samverkan med medlemsföretagen för att säkerställa branschspecifika lösningar.
1 övrigt har under 2014 genomförts ett antal kurser och centrala förhandlingar.

Några avtaisförhandlingar har inte genomförts under året. Nu gällande avtal träffades 2 april 2013
och gäller för perioden 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Förberedelsearbete för de förhand
lingar som inleds den 1januari 2016 har påbörjats. Förberedelsearbetet har i huvudsak genom
förts med förbundets arbetsgivarpolitiska kommitté (SAK).
Arbete har pågått i de partsgemensamma arbetsgrupper som överenskoms i senaste avtals
förhandlingarna.
Industriarbetsgivarna har, tillsammans med IF Metall, arbetat med utveckling av frågor som rör
kompetensförsörjning. För att informera om avtalet om yrkesintroduktion beviljades
parterna 700 000 kronor från den pott för informationsinsatser som regeringen beslutade om för
verksamhetsåret 2014. Informationsinsatserna gjordes under perioden juni november och resulterade
i att ett femtontal avtal slöts.
-

Medlemskap i SveMin
Gruvornas Arbetsgivareförbund är medlem i Föreningen för gruvor, mineral- och
metaliproducenter i Sverige (SveMin) som i sin tur är medlem i Svenskt Näringsliv.
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Ordinarie förbundsmöte hölls 27 maj 2014. Extra förbundsmöte hölls 28 november 2014.
Styrelsen har under året hållit fem sammanträden.
Styrelse utsedd på ordinarie förbundsmöte:
Styrelseledamot
Lennart Evrell
Lars-Eric Aaro
Per Hidesten
Magnus Arnqvist
Jan Moström
RaIf Nordén
Grete Solvang Stoltz
Bengt Sundelin
Tarmo Tuominen
Johan Balck (t om 8 december 2014)
Per Storm

Företag
Boliden Minera! AB, ordförande
LKAB, vice ordförande
Gruvornas Arbetsgivareförbund, VD
Bergteamet AB
Boliden Mineral AB
Dan nemora Minera! AB
LKAB
Zinkgruvan Mining AB
Nordkalk AB
Norihland Resources AB
Copperstone Resources AB (tidigare Kopparberg Mineral AB)

Representation i Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Ledamot i styrelsen för lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB har under 2014
varit Lennart Evrell, ordföranden för Gruvornas Arbetsgivareförbund.
Medlemsavgift
Förbundsmötet beslöt att medlemsavgiften till förbundet skulle vara oförändrad, noll kr
för 2014. Serviceavgiften från GAF-företagen till lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB
är för 2014, 0,114% av lönesumman. Medlemsavgiften som Gruvornas Arbetsgivareförbund
erlägger till SveMin är 1 000 kr.
Avtaisdelegation
Avtalsdelegation i förhandlingar med arbetstagarorganisationerna utgörs av förbundets
styrelse. Ytterligare representanter från medlem sföretagen har efter VDs beslut deltagit i
förhandlingarna.
Förslag till disposition beträffande förbundets resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 8 156 527, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning
8 156 527

Vad beträffar förbundets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat
och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
2014-01-01
-2014-72-31

2013-01-07
-2013-72-37

Beloppitkr

Not

Ärsavgifter

1

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

2

-765
-765

-887
-887

3

793
77
-61
44

969
97
-58
121

185
229

231
352

-220
9

-249
103

Resultat från finansiella poster
Resultat från Övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgängar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultatföre skaft
Skatt på årets resultat
Ärets resultat

4

5

—

—
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Balans räkning
Belopp itkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstilgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstilgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

6

7

Summa anläggningstillgångar

8

8

8

8

6 833
6833
6 841

6 650
6650
6 658

3 492

3 417

1 319
4 811

2569
5 986

11 652

12 644

2074-72-37

2013-12-37

1 490
1 490

1 490
1 490

8 147
9
8 156
9 646

8 044
103
8 147
9 637

724

908

24
1110
148
1 282
11 652

55
1 373
671
2 099
12 644

Omsättningstillgångar
Kortfristiga placeringar

8

Kassa ochbank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Balans räkning
Belopp itkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

9

Bundet eget kapital

Kapital
Fritt eget kapital

Balanserad vinst
Årets resultat

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

Gruvornas
Arbetsgivareförbund

6(10)

Org nr 802004-9691

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
2014-72-31

2013-72-31

Ställda säkerheter

inga

Ansvarsförbindelser

inga

inga
inga

Belopp itkr

Noter med redovisningsprinciper och boksiutskommentarer
Belopp i tkr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Ärstedovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens
anvisningar och allmänna råd.
Värderings principer m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat
anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Noti Årsavgifter
Stämman för Gruvornas Arbetsgivareförbund beslutade att ingen avgift skall utgå för 2014.
Not 2 Anställda och personalkostnader
Förbundet har ingen anställd personal.

Redovisning av könsfördelning i företagsledning

Styrelsen

2074-07-01
-2074-72-37

2073-01-07
-2073-12-37

Andel kvinnor

Andel kvinnor

9%

11%

/9

Gruvornas
Arbetsgivareförbund

7(10)

Org nr 802004-9691

Not 3

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
-

Utdelning på aktier
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Realisationsvinst

Not 4

2014-07-07
2014-12-37

-

275

2013-01-01
2073-12-31

260
56
653
969

—

518
793

Räntekostnader och liknande resultatposter
-

Övriga finansiella kostnader

2074-07-07
2074-72-37

-

-61
-61

2013-07-07
2073-72-37

-58
-58

Not 5 Bokslutsdispositioner
-

Periodiseringsfond, årets återföring
Not 6

-

2073-01-07
2073-12-31

185
185

231
231

2074-72-37

2073-72-37

8
8

8
8

2074-72-37

2073-72-37

6 650
686
-503
6 833

7 493
805
-1 648
6 650

Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut
Planen ligt restvärde vid årets slut
Not 7

2074-07-07
2074-12-37

Långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Bokfört värde vid årets slut
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(tkr)
ABB Ltd
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB
Atlas Copco A
Autoliv lnc Depository Receipt
AvanzaAB
Elekta
Ericsson B
Hennes & Mauritz B
Hexagon AB
Intrum Justitia AB
lnvestorB
Ratos B
SandvikA
SHBA
SkanskaB
SKF B
Swedbank
Trelleborg B
Volvo B
lndustriarbetsgivarna i Sverige Service AB (556625-8389) Stockho)m
858 aktier (ägarandel 11%), kvotvärde 100 kr.
Not $

Marknadsvärde
2074-72-31
381
297
415
328
838
387
255
519
977
436
580
370
282
229
733
201
495
488
238
389
8838

2093
6 833

Kortfristiga placeringar

Svenskt Näringsliv, likviditetsförvaltn ing

Not 9

Bokfört värde
2074-72-37
282
152
95
147
485
261
317
480
276
209
239
318
96
70
57
112
296
164
234
450
4740

Bokfört värde
3 492
3492

Marknadsvärde
3 492
3492

Balanserat
resultat
8 044
103

Årets
resultat
103
-103
9
9

Eget kapital

Kapital
Vid årets början
Omföring resultat
Ärets resultat
Vid årets slut

1 490

1 490

8 147
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Not 10 Periodiseringsfonder
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsfond,
Periodisejngsfond,

avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid
avsatt vid

taxering
taxering
taxering
taxering
taxering

2009
2010
2011
2012
2013

Sto7m/

L nnart vrell

Per Hidesten

Ordförande

Verkställande direktör

Magnus Arnqvist

)

Bphgt Sundelin

Tarmo Tuominen

Vår revisionsberättelse har lämnats 201 5-2--%%

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor

Peter Hansson

2074-12-31

2013-72-37

142
210
164
208
724

185
142
210
164
208
908

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Gruvornas Arbetsgivareförbund, otg. nr 802004-9691

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gruvornas
Arbetsgivareförbund för är 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års redovis
ningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt ärsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en ärsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller pä fel.
Revisorns ansvar

Värt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Stan
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovis
ningen inte innehäller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revis
ionsbevis om belopp och annan information i ärsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsre
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på tel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar
ärsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att ut
forma granskningsåtgärder som är ändamälsenliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefat
tar ocksä en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis
ningsprinciper som hat använts och av rimligheten i styrelsens
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamälsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande

Enligt vär uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en alla väsentliga avseen
den rättvisande bild av Gruvornas Arbetsgivareförbunds finansi
ella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella
resultat för aret enligt ärsredovisningslagen. Förvaltningsberät
telsen är förenlig med ärsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Gruvornas Arbetsgivareförbund för är 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för förvaltningen.
Revisorns ansvar

Värt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
god revisionssed Sverige.
Som underlag för värt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av ärsredovisningen granskat väsentliga beslut,
ätgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot och verkställande direktören har företa
git någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för värt uttalande.
Uttalande

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den

Per Gustafsson
Auktoriserad revisor

Cy1-t’V

Peter Hansson

